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 مداخل تدريس القواعد اللغوية 

 بالمرحلة االبتدائية
 

 محمد رجب فضل اهللا./ د
  جامعة اإلمارات العربية المتحدة–تربية كلية ال

 

 الملخص

تحدد هدف الدراسة في تعرف المداخل الحالية لتدريس القواعد اللغوية بالمرحلة 

واعتمدت الدراسة البحث المرجعي منهجا لتحقيق . االبتدائية، واستشراف مستقبل تدريسها

تي أجريت خالل السنوات العشر هدفها؛ باإلطالع على الكتابات الحديثة، والبحوث العلمية ال

، ذات العالقة بتدريس قواعد اللغة العربية، أو بتدريس قواعد )٢٠٠٠، ١٩٩٠(السابقة 

وتوصلت . اللغات األجنبية لمتحدثيها أو لغير الناطقين بها من تالميذ المرحلة االبتدائية

ات علمية تؤيد الدراسة إلى أن الرؤى الحديثة والمعتمدة على خبرات سابقة ونتائج دراس

تدريس القواعد لتالميذ المرحلة االبتدائية، وتضع معايير لضمان فعالية هذا التدريس، وترى 

أنه يمكن تطبيق المدخلين الضمني والصريح في تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية بحيث 

ة يستخدم المدخل الضمني بطرقه وأساليبه المختلفة في تدريس القواعد بالصفوف الثالث

األولى من المرحلة االبتدائية، وتستخدم بعض طرق المدخل الصريح في تدريس قواعد 

وأخيرا قدمت . وظيفية أساسية وبسيطة في الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية

الدراسة تصوراً لمستقبل تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية في ظل انتشار استخدام 

 مواقع تعلم وتعليم قواعد كثير من لغات العالم على شبكة المعلومات الحاسوب، وتزايد عدد

 ).اإلنترنت(الدولية 

  مقدمة الدراسةمقدمة الدراسة: : أوالًأوالً

ابتدعها أهل اللغة، وتعارفوا عليها، وطبقوها .  قوانين اللغة، وأنظمتهاGrammarالقواعد 

 .ن عدمهفي استعماالتهم اللغوية، وأصبحت معياراً للحكم على صحة هذا االستعمال م
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وألن استعمال اللغة سابق على تقنينها؛ فقد نشأت الحاجة للتقنين عندما بدأت مسارات 

االستخدام اللغــوي تنـحرف؛ ومن ثم جـاءت القــواعد لتقنين المسارات الصحيـحة للغة 

 ). ٦١.، ص١٩٩٨طعيمة، (

صـالتها وينظر إلى القواعد على أنها مظهر حضاري من مظاهـر أي لغة، ودليل على أ

، وهي في مجملها منظومة كبرى تتعدد منظوماتها الفرعية، )٦٦٦.، ص١٩٨٣مجاور، (

وتتكامل، وتتفاعل مؤثرة ومتأثرة؛ بهدف ضبط اللغة، وتصحيح استخدامها صوتيا وصرفيا 

 . ونحويا وإمالئيا وخطيا وبالغيا

د ذاتها، والخلط والتداخل بين استخدام األنماط اللغوية دون قواعد، وبين دراسة القواع

 جدالً حول الهدف من تدريس القواعد، والسيما في المراحل التعليمية -ومازال-بينهما أحيانا أثار 

 .األولى، وحول أنسب مداخل تدريسها، وطرق وأساليب تقديمها للمتعلمين

وتعددت طرق تدريس القواعد، وتعددت معها طرق البحث والتجريب؛ لتحديد أنسبها 

 .عد بالمرحلة االبتدائيةلتدريس القوا

ولرصد التوجهات الحالية في مجال تدريس القواعد اللغوية بالمرحلة االبتدائية، ومحاولة 

تأصيلها وتنظيرها، واالنطالق منها لمستقبل أفضل لتدريس القواعد في مجال تعليم اللغات بعامة، 

 .واللغة العربية على وجه الخصوص؛ يأتي هذا البحث المرجعي

  أسئلة الدراسة، ومنهجية البحث عن إجاباتهاأسئلة الدراسة، ومنهجية البحث عن إجاباتها: : ثانياًثانياً

 :أسئلة الدراسة -١

 :وفقا لمقدمتها تطرح الدراسة على بساط البحث األسئلة األربعة التالية

 ما معايير تأييد تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية تدريساً صريحاً؟ .أ 

 ما مداخل تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية؟ .ب 

 رق الحديثة في تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية؟ ما الط .ج 

 ما األساليب والوسائل المعينة على تطبيقها؟ .د 

 ما صورة مستقبل تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية؟ .ه 

 :منهجية البحث عن إجابات أسئلة الدراسة -٢

سئلته في ضوء طبيعة البحث المرجعي وموضوعه، ولمحاولة التوصل إلى إجابات أل

 :اقترحت الدراسة ما يلي
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 :    تنويع مجاالت البحث لتشمل-أ 

  ).Mother Tongue" (كلغة أم " مجال تدريس اللغة العربية  

 ) Mother Tongue" (كلغات أم "مجال تدريس بعض اللغات األجنبية   

 ).Second Language" (كلغات ثانية " مجال تدريس بعض اللغات األجنبية  

ت الدراسة أن البحث في المجالين األول والثاني أمر طبيعي؛ فاألول هو المقصود وافترض

 .والثاني لالستفادة من االتجاهات العالمية في تدريس اللغات األجنبية األم

أما مجال تدريس اللغات لغير الناطقين بها، فقد رأت الدراسة االستفادة منه لألسباب 

 :التالية

) كلغات ثانية أو ثالثة(يثة في مجال تعليم اللغات األجنبية أن معظم التوجهات الحد 

؛ ألن هناك شبه تطابق، )كلغات أم(مستمدة مما ثبتت فعاليته في مجال تعليمها ألبنائها 

من حيث الظواهر " كلغة أجنبية"، ونفسها "كلغة أم"ومجاالً كبيراً للتوازي بين اللغة 

 ).Kieweg, 1996, pp.4-12(والتراكيب المطلوب تدريسها 

 وإقبال الناس على تعلمها، وتمام ذلك -وخصوصا اإلنجليزية-انتشار اللغات األجنبية  

 . بقدر مقبول من السهولة واليسر، مما يتطلب دراسة لماذا وكيف تحقق ذلك؟

االقتصار في عملية البحث على الكتابات والدراسات المنشورة خالل السنوات العشر األخيرة ) ب

، والرجوع لما قبل ذلك يكون للضرورة، وفي أضيق الحدود؛ حيث إنه ٢٠٠٠ -١٩٩٠

 .من المفترض أن تكون الكتابات والدراسات الحديثة قد استفادت مما سبقها

 :تحديد محاور الدراسة فيما يلي) جـ

 .تدريس القواعد للمبتدئين بشكل صريح بين التأييد والمعارضة 

 .ميذ المرحلة االبتدائيةمعايير تأييد تدريس القواعد لتال 

 .التدريس الصريح، والتدريس الضمني للقواعد 

 .طرق تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية، وأساليب ووسائل تنفيذها 

 .مستقبل تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية   

عرض ما كتب؛ وما أجرى من دراسات في كل محور، أو في كل عنصر مستقل من )   د

 .  عرضا زمنيا، وذلك من الحديث إلى األحدثعناصره
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  محاور الدراسةمحاور الدراسة: : ثالثاًثالثاً

تهدف الدراسة إلى تعرف مداخل تدريس القواعد اللغوية بالمرحلة االبتدائية، ولتحقيق هذا 

 :الهدف تعرض الدراسة ما يلي

  ::التدريس الصريح للقواعد بين التأييد والمعارضةالتدريس الصريح للقواعد بين التأييد والمعارضة  --١١

للقواعد بين تأييد مطلق أفرز عناية مبالغ فيها، تراوحت النظرة إلى التدريس الصريح 

اعتبر هذان المدخالن مدخلين مختلفين، لكل " وبين معارضة وتجاهل أدى إلى إهمال، ومن ثم 

 ,Duyvene, 1995)منهما علله وتبريراته، وطرق التدريس التي تعكسه، ولكل منهما أضراره 
pp.41–56)   

  ):):بشكل صريحبشكل صريح((تأييد تدريس القواعد للمبتدئين تأييد تدريس القواعد للمبتدئين   --أ أ 

استمر التأييد المطلق للقواعد، وألهمية تعلم المبتدئين لها؛ باعتبارها المكون األساسي للغة، 

 .(Rose, 1982, p. 385)وماغيرها من أنماط وتراكيب واستعماالت تأتي داخلة في هذا المكون 

 وحدث اتفاق وشهد العقدان األخيران من القرن العشرين اهتماما متزايداً بتعليم القواعد

على أن التالميذ البد أن يتعلموا القواعد، وإن ظل ثمة خالف على ماذا يتعلمون من القواعد؟، 

 وكيف يتعلمونها؟ 

 حدث توسع في تعليم القواعد؛ ألثر ذلك ايجابيا في نمو اللغة، وفي تمكين ١٩٨٠ومنذ 

 ).Coody, 1986, p. 131(األطفال من استعمالها شفـاهة وكتـابة في جميع مواقف حياتهم 

وألن القواعد هي الضمان الستعمال اللغة بشكل صحيح؛ فإننا بحاجة إلى الدفاع عن 

تعليمها، وإلى استمرارية االهتمام بها، مثلما كان األمر في الفترة من القرن السابع عشر، وحتى 

االعتماد على القرن التاسع عشر حيث االهتمام بتعليم اللغات، ومحاوالت إصالح هذا التعليم ب

 ).Wright, & Craig, 1995, pp .25-28(الصوتيات،  والقراءة والقواعد  

ويجمع المتخصصون في تعليم اللغات على أن تدريس القواعد يساعد الدارسين على تنمية 

 ). Mohammed, 1996, pp. 283-291(كفاءتهم اللغوية 

 ,Manley, & Calk)م للغةوسرعة إدراك المتعلمين للتراكيب اللغوية يعجل اكتسابه

1997, pp. 73-83) . وإلى جانب فائدته في اكتساب اللغة فإن درس القواعد يربي في التالميذ

القدرة على التعليل، واالستنباط، ودقة المالحظة، والموازنة، ودقة التفكير، والقياس المنطقي، 

 ). ١٩٠.، ص١٩٩٨رجب، (وكلها أمور يحتاجها المتعلمون 



 
 
 
 
 
 

 م٢٠٠١   ١٨العدد ر    جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة السادسة عش  / جملة كلية التربية

 
 

٦٩

يد لتدريس القواعد للمتعلمين المبتدئين خاصة الصغار منهم ضبطته معايير ينبغي وهذا التأي

 .توافرها حتى ال يبدو التأييد مطلقا بال دعائم

 لهذه المعايير مدعمة -وهي ترجح كفة التأييد على كفة المعارضة-وستعرض الدراسة 

 . دريس القواعدعرضها بكتابات ودراسات حديثة، وذلك بعد استعراض رأي المعارضين لت

 ):بشكل صريح(معارضة تدريس القواعد للمبتدئين  -ب

األولى تعكس معارضة : انطلقت معارضة التدريس الصريح للقواعد من وجهتي نظر

 .مطلقة، والثانية تعارض واقع تدريسها بالشكل الذي ال يحقق الفائدة من ورائها

أن تدريس القواعد )  تقريبا١٩٠٣ منذ(فقد أكدت أبحاث نشرت في بدايات القرن العشرين 

للصغار ال يحّسن قراءاتهم وكتاباتهم، وأن تعليم مكونات اللغة ال يساعد على استعمال اللغة بشكل 

 ).Rose, 1982, p. 386(فّعال 

أن المعلومات التي تقدمها دروس القواعد ال تكون "وتوصلت أبحاث علمية أخرى إلى 

غوية المقبولة، وأنه ال قيمة حقيقية لها في نمو التعبير الشفهي مؤثرة في اكتساب االستعماالت الل

 " ).بتصرف "٧٦٧.، ص١٩٨٣ ،مجاور" (أو التحريري

 نشر تقرير يؤكد أن تعليم القواعد ال يحسن مهارات الكالم والكتابة، بل إنه قد ١٩٨٥وفي 

 ).James, 1995, pp. 51-52(يؤخر نمو اللغة الشفهية والمكتوبة 

نشر تحذير من تحول أمر تعليم قواعد اللغة العربية إلى تدريس أمثلة  ١٩٨٨وفي 

ألن ذلك يجعل القواعد مجرد فرع "مصنوعة مبسطة بعيدة عن المستويات المعاصرة للعربي؛ 

معرفي، ومادة دراسية، تقتصر قيمتها على درجتها القليلة في االمتحان، ودون أن تتجاوز ذلك 

، نقال عن طعيمة، ١٩٨٨حجازي، يونس، الناقة، طعيمة " (المعاصرإلى التكوين اللغوي لإلنسان 

 ).١٠٤.، ص١٩٩٨

وقد تناولت كتابات معاصرة ما يشير إلى هذا المعنى في تراثنا العربي من خالل فكرة ابن 

: خلدون في تكوين الملكة اللسانية، وتفريقه بين علم صناعة اإلعراب، وبين اكتساب اللغة، وقوله

ن درسوا القواعد، وتعمقوا أصولها وفروعها، وأفنوا أعمارهم في البحث عن مسائلها إن كثيراً مم"

ومشاكلها، ولم يجيدوا هذه الملكة اللسانية، ال يستطيعون التعبير اللغوي الصحيح، بينما كثير من 

الكتاب والشعراء ممن أجادوا هذه الملكة يعبرون عما يريدون بطالقة وسالسة، وإن لم يتعمقوا 

 ").بتصرف "٣٤٣.ص، ١٩٩١مدكور، " (واعد وقضاياهاالق
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 أن اكتساب اللغة بطريقة ال شعورية يضمن ١٩٩٧وأثبتت دراسة تجريبية أجريت في 

الطالقة، وال يضحي بالدقة، بينما تدريس القواعد يقلل األخطاء، ويحد من الطالقة، ولذلك فإن 

 وتفاعالت فيما بينهم، وبينهم مجموعة األطفال التي درست محتوى لغوي من خالل اتصاالت

وبين معلميهم أظهروا طالقة أكبر، واتسم إنتاجهم اللغوي بدقة أكبر من مجموعة األطفال الذين 

وظهر ذلك جليا . درسوا نفس المحتوى بتركيز على تسع من القواعد المتضمنة في هذا المحتوى

 ,Nikolov, & Krashenm,1997)في مقابالت شفهية مقننة أجريت لتعرف نتائج التجربة 
pp.197-201) 

 بالغاً للتمييز بين ٣٣ طفال، و٣٦، وطبقت على ١٩٩٧  فيوفي دراسة تجريبية أجريت

الصيغ والتراكيب وفقا لقواعدها، بغض النظر عن مصطلحاتها، توصل الباحثان إلى أن معرفة 

داء اللغوي للمتعلمين، هذه الصيغ وتلك التراكيب الممثلة لقواعد لغوية قد ساعد في االرتقاء باأل

وبصورة أكبر لدى الصغار منهم، وأن تعرف األشكال واألنماط والتراكيب القواعدية يمكن أن 

 ).Roeper, & Perez, 1997, pp. 114 - 133(يكون مدخال جيدا الكتساب اللغة 

ومعنى ما سبق أن بعض المعارضين لتدريس القواعد بشكل صريح يعتمدون في رأيهم 

أن اكتساب اللغة "ويرون .  Teaching، والتدريس Acquisitionق بين االكتسابعلى الفر

عفوي وتلقائي، وأن تدريس القواعد عملية واعية ومقصودة، وأن تدريس القوانين النظرية 

" يعاكس االكتساب العفوي، ويعوق الطالقة؛ نظرا لما يتطلبه من تدخالت ذهنية) القواعد(

 ).٤٣.، ص١٩٩٨الشريوفي، (

تدريس القواعد القائم على حفظها، والتدرب على سردها؛ ال يفيد في اكتساب اللغة، وال و

يساعد على صدق التعبير وسالمته، فمع حفظ المتعلمين للقواعد يبقى أسلوبهم ركيكا، وعباراتهم 

 ). ١٢١.، ص١٩٩٨الصميلي، (رديئة، وإنشاؤهم ضعيفاً 

اهات الحديثة ترجح تأييد تدريس القواعد وبالتالي فإن الدراسة الحالية ترى أن االتج

 بشرط توافر بعض المواصفات التي تحقق الهدف النهائي لهذا -خاصة المبتدئين منهم-للمتعلمين 

 .التدريس، وهو اكتساب اللغة بلسان تقل زالته، وقلم يندر أخطاؤه

ا بآراء وتعرض الدراسة فيما يلي لمعايير تأييد تدريس القواعد للمبتدئين مدعمة عرضه

 . نشرت في كتابات معاصرة، ونتائج لدراسات علمية حديثة

 :   معايير تأييد تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية-٢
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من المعروف أن االكتساب العفوي للغة يعني اكتساب القواعد واألسس التي يبنى عليها 

للفكر اللغوي المتعارف استعمال اللغة، لكنه ال يعني معرفة قواعد صياغة هذا االستعمال وفقا 

وتأييد تدريس القواعد تدريساً صريحا بالمرحلة االبتدائية يتطلب توافر معايير تضمن األخذ . عليه

 :  ومن هذه المعاييربهذا التحذير وبغيره، وبالتالي ضمان الفعالية لهذا التدريس،

تصال وتفكير ا: أن يسهم تدريس القواعد في تحقيق وظائف اللغة:    المعيار األول-أ 

حسن االتصال : وتعبير وتثقيف ونمو وجداني، ويضاف لتدريس قواعد اللغة العربية

 .بالقرآن الكريم والسنة النبوية، والمحافظة على الحضارة العربية

تدريس القواعد ينبغي أن يكون وسيلة التقان المهارات اللغوية األربع بالمعرفة التطبيقية 

 ). ١٧٠.، ص١٩٩١الحاج، (مال ال معرفة حفظ  معرفة استع…لقواعد اللغة 

مساعدة المتعلم على ضبط لغته، ولغة من يستمع إليهم، أو " وتدريس القواعد يكون بهدف 

 ) .٢٨٧.، ص١٩٩١جابر، (فوظيفة القواعد الفهم واإلفهام المضبوطين ... يقرأ كتاباتهم

 ضوابط، فالمحاكاة لتنمية أسس دقيقة للمحاكاة، قائمة على"وتدريس القواعد يكون 

. ، ص١٩٩الهاشمي، (صحيحة من غير ضوابط، والبد من قواعد يرجع إليها حين الشك واللبس 

١٩٥.( 

إن الهدف من تدريس القواعد التمكن من االتصال باآلخرين، وفهمهم وإفهامهم، في ضوء 

ي أن يكون هدفـه خلفياتهم الثقافية؛ وبالتالي فإن اكتساب أشكال معجمية أو تراكيب قواعدية ينبغ

 ,Kramsch)ر الكـالم والكتابـة في المواقف االجتماعيـة التي تتطلب استخدام اللغـة ـتطوي
1996, p. 4)  

الصفوف الثالثة األولى (ويتدرج هذا الهدف من مجرد تدريب تالميذ المرحلة التأسيسية 

ة، ومساعدتهم على استخدامها على فهم الدالالت المختلفة للتراكيب اللغوي) من المرحلة االبتدائية

) الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية(دون تعمق فيها، إلى تمكين تالميذ المرحلة العليا 

من اإللمام ببعض القواعد األساسية التي تحكم االستخدامات الشائعة في مواقف االتصال اللغوي 

 ).٥٣-٥٢.، ص ص١٩٩٨طعيمه، (داخل المدرسة وخارجها 

إلى جانب فهم المتعلم لصيغ اللغة واشتقاقاتها وأوزانها، وتمرسه بمختلف تراكيبها، و

فإن دروس القواعد بالمرحلة االبتدائية ينبغي أن تهدف أيضا "وتكوين عادات لغوية سليمة لديه 

 ").بتصرف "٢٤٩.، ص١٩٩٩حسن، " (إلى تنمية  الذوق األدبي للمتعلم، وتربية عقله
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 أن يحسن انتقاء القواعد التي يدرسها تالميذ المرحلة االبتدائية، : اني   المعيار الث-ب 

 .وتقديمها له من خالل مجال وظيفي؛ يسهل تعلمها، ويشعر المتعلمين بجدوى دراستها

إن أساس انتقاء القواعد التي تقدم لتالميذ المرحلة االبتدائية ينبغي أن يكون مرتبطا بما 

 كما -فال نشغل "لغريب والمندثر والمتفلسف والشاذ من هذه القواعد تتداوله األلسنة بعيداً عن ا

 قلب الصبي من هذه القواعد إال بمقدار ما تؤديه إلى السالمة من فاحش -قال الجاحظ قديما 

جابر، " (اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه

 ).٢٨٨.، ص١٩٩١

أن تدريسها يؤدي بسهولة إلى ) بالتركيز على االستخدام(الوظيفية ويميز القواعد 

تحصيلها، وإلى بقاء أثر تعلمها، وانتقاله إلى فروع اللغة األخرى كالقراءة الجهرية والتعبير 

 ). ١٩٩٣عبد المقصود، (بنوعيه 

 وقد أوصى أحد بحوث المؤتمر السنوي السادس للمجلس الوطني لمعلمي اللغة اإلنجليزية 

، بالتركيز في تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية على تطبيقاتها؛ ألن ذلك ١٩٩٥والذي عقد في 

التعبيرية : يربط بين اللغة والمعنى، ويحقق كثيرا من وظائف اللغة خاصـة الوظــيفتين

 ).Carolyn, 1995, pp. 56 - 59(واالتصالية 

اك المعاني، والعالقات بينها، في إطار وتدريس القواعد الوظيفية بهذا الشكل يسهم في إدر

. اـطبيعي للغة التي يتم تعلمها، وهو أحد مداخل التعامل مع المعلومات واالستفادة من نظم تدفقه

)Connolly, 1998, pp. 167 – 189.( 

ويبذل الكثيرون من الخبراء، وأعضاء لجان التيسير بالمجامع اللغوية، والمشاركون في 

 جهوداً لتيسير تعلم اللغات، والسيما قواعدها، وتبسيط تلك القواعد، باختيار المؤتمرات العلمية

: انظر على سبيل المثال(الضروري منها، وتقليل تفاصيلها، وحسن إعداد المحتوى الذي يعكسها 

 ).Alison, 2000، و ١٩٩٠ضيف 

ر كتاب بأن يقتص"وتورد الدراسة في هذا الصدد ما نادى به مجمع اللغة العربية بمصر 

القواعد الذي يقدم للتالميذ على ما يفيدهم في إقامة الكالم، وال يتضمن إال ما يعينهم على صحة 

 "). بتصرف "١٠٥.، ص١٩٩٨طعيمة، " (النطق والكتابة

نقال " (إن القواعد ينبغي أن تقدم من خالل نصوص أصلية راقية، وشـواهد حية متطورة

 ).٣٤٨.، ص١٩٩١مدكور، : عن



 
 
 
 
 
 

 م٢٠٠١   ١٨العدد ر    جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة السادسة عش  / جملة كلية التربية

 
 

٧٣

النصوص القرآنية، واألحاديث "أن تختار هذه الشواهد من ) ١٩٩٩ ("عصر"وفضل 

النبوية، واألبيات الشعرية، المستمدة من الكتب المدرسية، أو التي يختارها المعلمون من الصحف 

أو المجالت، ومن كافة المواد النثرية والشعرية؛ ألنها المجاالت األنسب لتدريس القواعد للناشئة؛ 

، ١٩٩٩عصر، " ( المكانة الحقيقية لهذه القواعد، ودورها في اإلبالغ والتوصيلوألنها تبرز لهم

 ).٢١٢ – ٢١١.ص

إن التدريس الوظيفي للقواعد ضمان لتحقيق الطالقة اللغوية، والتي "وخالصة القول  

تعكس قدرات الفرد اللغوية، وتسهم في إثبات ذاته، وتؤدي إلى تفاعله االجتماعي، حيث يختار في 

 ما يحقق له الهدف منه، ويندر أن تخونه ذاكرته عند الحديث أو الكتابة؛ ألنها تختزن ما حديثه

 ).   Wray & Perkins, 2000, pp. 1-28" (يفيده، وما يجد نفسه دائما يستخدمه

أن يقبل المعلم على تدريس القواعد معتمداً على قناعته بأهميتها، : المعيار الثالث -جـ

 .تربوية في تيسير تعلمها، وحرصه على تشجيع المتعلمين على تطبيقهاوكفاءته اللغوية وال

أنه ال يعمل في ميدان "معلم اللغة العربية الكفء هو الذي ينطلق في تدريس القواعد من 

اللسانيات، وإنما يقوم بتدريس لغة، أي تعليم كيفية استعمال هذه اللغة استعماالً صحيحاً من خالل 

نية في التدريس، بحيث يكون المحك المعياري هو التدريس، وليس النظرية تطبيق النظريات اللسا

اللغوية في حد ذاتها، وال يتبع في ذلك نظرية معينة، بل ينتقي كل ما يراه مفيداً في عملية 

التدريس، بغض النظر عن االخـتالفات النظــرية، مراعيا أن مشكلـته في أساسـها 

 ).٤٠.، ص١٩٩٠ ،بوشوك(سيكولوجية ال لسانية 

 يحتاج إلى أن يضفي على حصته شيئا -وفي دروس القواعد على وجه التحديد-والمعلم 

 ).٢٩٠.، ص١٩٩١جابر، (من المرح والدعابة للتخفيف من صعوبة القواعد أو جفافها 

اإلكثار من "والمعلم يصبح عامالً مساعداً في تأييد تدريس القواعد إذا حرص على 

 دراسته منها، مع االلتزام بها في حديثه بضبط حركات كالمه، واالبتعاد التطبيق الشفهي لما تم

 ).٢٠٣.، ص١٩٩٢الهاشمي، " (عن العامية بصورة تجعله قدوة لغوية لتالميذه

وعلى المعلم أن يفكر في كيفية تيسير تعليم القواعد لتالميذه، وإقناعه لهم بأهمية تعلمها 

فالح،   (عة، ويثير الدافعية للتعلم في نفوس طلبته فيحاول صياغتها بما يثيره الشوق والمت

 ).٢٥٦-٢٥٥.، ص١٩٩٦والخباص، 
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فإن القواعد كأي مادة أخرى قد يستسيغها المتعلمون، وقد ينفرون منها، "وبصفة عامة 

واألمر يعود إلى معلمها نفسه، فهو الوحيد الذي يستطيع أن يجعل منها مادة معرفة قريبة التناول 

 ).١٢٣.، ص١٩٩٨الصميلي، "  ( صعبة الفهم نتيجة صعوبة اإلفهامأو مادة جافة

معلم السنوات األولى من (وقبل كل ذلك فإن اكتساب المعلم نفسه، وخاصة معلم الصف 

لقواعد اللغة؛ يساعد في إكسابها لمتعلميه؛ باعتباره نموذجهم الذي يحتذونه     ) المرحلة االبتدائية

 ).١٩١-١٦٣.، ص٢٠٠٠أبو جاموس، : سة درا-على سبيل المثال-انظر (

 أن يبدأ ربط المتعلم بقواعد لغته منذ السنة األولى في حياته التعليمية، وبتدرج :   المعيار الرابع-د

 .كمي ونوعي يتناسب طرديا مع عمره

يستطيع المتعلم أن يكتسب كثيرا من تراكيب لغته وقواعدها منذ بداية تعلمه، وقد كشف  

 عند تحليله للمهارات الشفهية والكتابية لدى األطفال في الصفوف ١٩٩٥" Duchesneديتشيزني "

من األول إلى السادس االبتدائي، وعلى مدار ثالث سنوات، أن كثيرا من التراكيب المعجمية 

Lexical من الصف األول االبتدائي، وفي والنحوية الصعبة يمكن أن يكتسبها الطفل بدء 

 في دراسته التطور اللغوي لمجموعة ١٩٩٥" Goldsmithجولد سميث  "الصفوف التالية، وتناول

 سنة، واستنتج أن ما يبذل من جهد في تعريف ١١ سنوات، و٥من األطفال تتراوح أعمارهم بين 

األطفال األصغر سنا بمعاني كلمات، وأشكال تراكيب، واستعماالت نحوية يؤتي ثماره في درجة 

 ,Goldsmith, 1995)ة أزيد وأوضح من األطفال األكبر سنا استيعابهم، واستخدامهم له بصور

pp.1- 16) . 

 إلى أنه في مجال التربية اللغوية يعد ١٩٩٦ في تقارير منشورة Tudorويشير تيودور 

التمركز حول المتعلم من حيث احتياجاته واهتماماته وغرضه من تعلم اللغة، ونتائج تقويم لغته 

 أساساً تبرز أهميته بصورة أكبر عند -رز استعماالته اللغويةذاتيا وعن طريق اآلخرين، وأب

 ). Tudor, 1996, p. 295(إكساب قواعد اللغة للمتعلمين الصغار 

ومعنى ذلك أن التركيز يكون أوالً على التراكيب واألساليب اللغوية من خالل جمل 

المحتوى في السنوات متكاملة تتضمن قواعد ال يشار إلى تعريفاتها أو مصطلحاتها، ثم يتضمن 

انظر المحتوى اللغوي المقترح لتالميذ المرحلة االبتدائية (األخيرة بعض القواعد اللغوية الميسرة 

 ). ١٠٩-٥٧.، ص١٩٩٨طعيمة، 
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أن يتبع تدريس القواعد مالحظة األداء، وتحديد األخطاء، وسرعة : المعيار الخامس -هـ

 .عاتها إذا كانت جماعيةعالجها إذا كانت فردية، وإعادة تدريس موضو

وأن تعرض نماذج "ويقترح لتأييد تدريس القواعد أن تشخص وبصفة مستمرة لغة األطفال 

أخطائهم في تراكيب متكاملة، تتضح معها عالقة القواعد بصحة المعنى، وسالمة التعبير، وتحدد 

ء، حسن مواطن األخطاء، وسبل العالج ويعرض تسجيل للنماذج الصحيحة بصوت جيد اإللقا

، ١٩٨٣مجاور، : انظر في ذلك كال من" (األداء، ثم يطلب من المتعلمين االتيان بنماذج صحيحة

 ). ٦٨٠–٦٧٨.ص

وفي المؤتمر السنوي السادس للمجلس الوطني لمعلمي اللغة االنجليزية، والذي عقد في 

 :، وخصص لتدريس القواعد عرضت دراستان١٩٩٥

 لغة بالغين، كانت عبارة عن رسائل، واستمارات حللت نماذج كتابية لمتعلمي: األولى

وتلخيص بحوث، وحددت األخطاء القواعدية فيها، وقامت بتدريس هذه القواعد، وتوصلت إلى أن 

 ,Brosnan, J. 1995)المتعلمين أقبلـوا بشدة على تعلم القواعد التي كانوا يخطئـون فيهـا 
pp. 36-39) 
للمتعلمين في تحديد أخطاء تطبيق القواعد، ورأت أن استثمرت القراءة الجهرية : والثانية

تصحيح األخطاء مع اإلشارة إلى قواعدها يساعد في اكتساب هذه القواعد، وفي االرتقاء بمستوى 

 ).Boswell, J. 1995, pp.51-52(ضعيفي القواعد، وبالتالي زيادة فرص نجاحهم األكاديمي

ل المهم هو ما يتبع هذا التحديد من ومجرد تحديد األخطاء ال يفيد درس القواعد؛ ب

" Truscottتروسكوت "مناقشات ومعالجات، وإعادة تدريس، إذا لزم األمر، وقد أشار مقال 

 إلى أن مجرد مراجعة كتابات المتعلمين وتحديد ما فيها من أخطاء أمــر غير فعال، وال ١٩٩٦

 ).Truscott, 1993, pp .327-369(يستند إلى منطق 

إنه يمكن االعتماد على أخطاء المتعلمين في تزويدنا بمعلومات جمة "ل وخالصة القو

 وهي عاكسة …عنهم، وعما ينقص المقرر الذي يدرسونه أو األسلوب المستخدم في تدريسهم

ومع أن الخطأ ظاهرة مرحلية إال أن عدم توافر ... لتصوراتهم ولحدود معرفتهم اللغوية

 التصحيح المناسب؛ يؤدي إلى إثقال لغة المتعلم المالئمة، أو) Inputs(المدخــــالت 

 ). ٥٩-٥٨.، ص ص١٩٩٨الشريوفي، " (باألخطاء، وإبقائها حيث هي زمنا أطول
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٧٦

أن يوظف المعلمون أنشطة المتعلمين اللغوية التقان القواعد التي تم : المعيار السادس _و 

 .دراستها، والكتشاف القواعد التي ينبغي دراستها

 ال صفي عنصر مهم من عناصر المنهج اللغوي؛ ألنه يوفر للمتعلمين فالنشاط صفي أو

 ... أصواتها، و تراكيبها، و مفرداتها، و قواعدها: ممارسة للغة التي تعلمونها

باإلكثار ) ١٩٩٥ نوفمبر -طوكيو(وقد أوصى المؤتمر الدولي لتعليم وتعلم اللغة اليابانية 

من األنشطة اللغوية  (K–12) مرحلة االبتدائيةوخاصة في الفترةمن الروضة وحتى نهاية ال

 Trayer & others)الصفية والالصفية؛ألنها تسهم بفعالية في إكساب األطفال الطالقة اللغوية 
1996, p. 363)  

واألنشطة تعالج كثيراً من صعوبات تعليم قواعد اللغة للصغار، ويمكن اإلشارة في هذا 

ت أحد فصولها مكانا للعب وأداء األدوار المسرحية، الصدد إلى تجربة مدرسة بولندية جعل

والمباريات اللغوية، وتبادل الحكايات والكتابات في صورة أنشطة، وبال دروس لغوية موجهة، 

 ,Lipska, 1997)واستطاعت إكساب تالميذ هذا الفصل كثيرا من قواعـد اللغة بسهولة ويسر
pp. 228-232) 

 :الضمني للقواعد    التدريس الصريح، والتدريس -٣

 : مدخالن أساسيان-على وجه التعميم-لتدريس القواعد 

 . Explicit Teaching Approachالتدريس الصريح أو النصي للقواعد: األول

  Implicit Teaching Approach.التدريس الضمني للقواعد: الثاني

ي تعليم كثير والجدل بين التدريس الصريح، والتدريس الضمني للقواعد مازال مطروحا ف

من اللغات، ويؤدي إلى خالفات غير مرغوب فيها داخـل المدارس، وفي قاعات دروس اللغات 

)Lally, 1998, pp. 154-159.( 

وفي الوقت الذي تركز فيه طرق التدريس المنتمية للمدخل األول على عرض القواعد 

 تعالج –تنوعة، وبوسائل مختلفة التي تقوم عليها التراكيب بادئة منها أو منتهية إليها بأساليب م

طرق التدريس المنتمية للمدخل الثاني النصوص والنماذج اللغوية لتلك القواعد، وتدرب المتعلمين 

 .عليها دون إشارة صريحة أو مباشرة لهذه القواعد، أو لمصطلحاتها وتعريفاتها

 ناحية، ويسعى البعض للجمع بين المدخلين باتباع طريقة تدريس تعالج النصوص من

 .وتعرض القواعد المتضمنة فيها من ناحية أخرى
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والمتفحص للكتابات المعاصرة، والدراسات العلمية الحديثة يجد أن منها ما يفضل 

التدريس الصريح للقواعد، ومنها ما يميل إلى التدريس الضمني لها، ومنها ما يوصي بمحاولة 

 :يو يمكن عرض ذلك تفصيال فيما يل.الجمع بين النوعين

  Explicit Teaching Approach:   المدخل الصريح لتدريس القواعد-أ 

 إلى معرفة قواعدها، والتمكن منها، –رغم اكتسابه للغته فيما قبل المدرسة–يحتاج المتعلم 

 .وتطبيقها على تراكيب لغته المكتسبة

، وعدم  إلى أفضلية تدريس القواعد للتالميذ بشكل مباشر١٩٩٤" Wolffوولف "وقد أشار 

الوقوف عند ما اكتسبونه منها قبل مجيئهم للمدرسة مشيرا إلى أن المدخل االتصالي الذي شاع 

 مدخل غير واقعي في تعليم القواعد، ونتائج استخدامه في تدريس القواعد ١٩٧٠استخدامه منذ 

 ).Wolff, 1994, p. 22(ضعيفة؛ ألنه ال يلفت المتعلمين إليها 

نتائج تجربة قام بها سبعة "  Mckntyre & Kyle وكيلي ماكنتيري" نشر ١٩٩٥وفي 

معلمين أكفاء، ولمدة ثالث سنوات، لتدريس قواعد ترتبط ببعض االستعماالت اللغوية للمتعلمين 

الصغار بالمرحلة االبتدائية، وذلك بشكل مباشر، وبصورة جماعية، وخالصتها أن هذا المدخل في 

) مجموعة الدراسة( ساعدا في تطوير استخدام المتعلمين التـدريس، وتلك الصورة في تطبيقه قد

 ).McIntyre & Kyle, 1995, pp. 3-22(للتراكيب اللغوية المرتبطة بهذه القواعد 

للشعور بفقدان " والعودة للمدخل الصريح في تدريس القواعد أمر ضروري لدى البعض؛ 

عاد عن تدريسها بشكل مباشر؛ االهتمام بالقواعد كجزء أساسي من منهج اللغة؛ نتيجة االبت

وألهمية أن يكون لدى المتعلمين ولو القليل من المعرفة بالقواعد، وهو ما لن يتحقق إال بتدريسها 

مع توظيف المستجدات في مجاالت التربية والتدريس -بشكل مستقل وبعرض جذاب، ويمكن 

 ,McCleary, 1995" (ليةاستخدام هذا المدخل في تدريس القواعد بصورة أكثر فعا -وعلم النفس

pp.1-4 .( 

تدريس اللغة دون تناول أشكالها وتراكيبها بشكل مستقل، وتعامل المتعلمين مع "إن 

نصوص لم يتم التعرض لقواعدها صراحة؛ يجعل المتعلمين غير مهتمين باللغة، وغير حريصين 

ي تعليمها هما أساس على أدائها بشكل صحيح، ولذلك فإن القواعد التقليدية والمدخل الصـريح ف

 ).Maestri, 1995, pp.89-98 " (درس اللغة الناجح
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لمقاالت وآراء تؤكد " القواعد والمعنى" في كتابة ١٩٩٦" Storchستورش "وقد عرض 

أفضلية التدريس الصريح للقواعد من خالل سياق ذي معنى للمتعلمين، مشيرا إلى أن كثيراً من 

روديليس في تفضيلها للمدخل الصريح لما توصل إليه كل من هذه المقاالت وتلك اآلراء استندت 

 من فوائد للتدريس المباشر ١٩٩٥"  Rodillisورود إليس "، ١٩٩٣"  Vanbatenفانباتين "

 ).Storch, 1996, pp. 6-13(للقواعد على المتعلمين 

 إلى أن التدريس الصريح للقواعد ساعد في ١٩٩٦في دراسته " Ruinريون "وتوصل 

 األخطاء اللغوية للمتعلمين المبتدئين، وفي زيادة قدرتهم على وضع الكلمات الصحيحة في تقليل

 ).Ruin, 1996, pp. 1-128 (مكانها، وبالتالي ارتفاع مستواهم اللغوي 

 أن تدريس التراكيب اللغوية ١٩٩٦  Moats & Lyonوأكدت دراسة مواتس وليون 

 المشكالت اللغوية، وأوصت بتدريب المعلمين لألطفال بشكل مستقل وواضح يجنبهم كثيرا من

 ).Moats & Lyon, 1996, pp. 73 - 86(على التدريس وفقا لهذا المدخل 

في تدريس بعض التراكيب اللغوية ذات األشكال ) الصريح(وأدى استخدام المدخل التقليدي 

درب على كتابتها، إلى متعلما مبتدئا في اللغة اإلنجليزية، بشرح قواعدها، ثم الت) ١٤(النمطية لـ 

نمو مهاراتهم األساسية في كتابة الجمل الممثلة لهذه القواعد، وفٌسرت هذه النتيجة بأن التدريس 

الصريح للقواعد ســاعد في تمركز المتعلمين حــول هذه القواعد، وتطبيقها في كتاباتهم 

 ). Davis, 1996, p. 15(بسرعة وسهولة 

 إلى أفضلية تدريس القواعد لألطفال في حصص ١٩٩٧" Kaneكاني "وتوصلت دراسة 

مستقلة، وبشكل مقصود، وذلك باستخدام أمثلة مفهومة لهم، يمكن اشتقاقها من القطع األدبية 

 ,Kane(المقررة عليهم، ورأت أن ذلك ضمانا إلتقانها، بشرط اإلكثار من األمثلة الدالة عليها 

1997, pp. 70 - 82(. 

 أن تدريس قواعد اللغة األم، أو اللغة الثانية للمبتدئيـن في ١٩٩٧" Duttonديتون "وأكد 

ص مستقلـة، ـالنظــام التربوي البريطاني كان ومازال يستخدم المدخل الصريـح، وفي حص

" في المقــال" القادم""ورأى أن ذلك مفتـاح النجــاح في تدريس اللغــات في القرن الحالي 

)Dutton, 1997, pp. 10-13.( 

ويضمن التدريس الصريح للقواعد تكوين قدرة مباشرة وصريحة في استخدام المتعلمين 

لها، تجنبهم كثيرا من مشكالت اإلفهام، وذلك في تعلم اللغة األم، أو اللغات األجنبية؛ فتعليم 
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التراكيب الصحيحة، ومقارنتها بشبيهاتها يعطي المتعلم القدرة على األداء اللغوي السليم، الخـالي 

 ).Adejar, 1997 , pp. 153-177(من الخطأ 

والسائد في تدريس اللغة بالمدرسة االسترالية المعاصرة هو المدخل الصريح في تدريس 

قواعد وظيفية تم تحديدها من خالل تحليل المناهج الدراسية، وبالرجوع إلى تاريخ تدريس 

وإن كانت المناقشات في المدارس . االقواعد؛ ألخذ القواعد التقليدية، ثم تبسيط تراكيبها وكلماته

األسترالية مازالت محتدمة، وتزداد يوما بعد يوم حول هذا المدخل، ويتوقع أن تأخذ في 

المستقبـل نمطا جدليا في سبيل الوصول إلى مدخل مرض لتعلم القواعد وفقا ألبعاد تربوية 

 ). Knapp, 1998, pp. 53 – 62(سليمة 

  Implicit Teaching Approachالقواعد    المدخل الضمني لتدريس -ب 

يعد البرنامج اللغوي القائم على مواقف تعليمية تماثل الحياتية، هو البرنامج التعليمي 

 -في نظر التربية الحديثة–؛ ذلك ألن تعليم وتعلم اللغات )Coody, 1986, p. 132(الناجح 

أن نعنى به، ويبرز هذا المبدأ في يخضع إلى مبدأ أن الفكرة أو المعنى هي األساس الذي ينبغي 

الحاج، (تعليم قواعد اللغة على وجه التحديد؛ فقواعد اللغة فرع بينما المعنى أصل 

 ).١٦٩.،ص١٩٩١

وأفضل أسلوب في تدريس القواعد هو تدريسها في مواقف يعتمد على ممارسة اللغة 

 ومحاكاة -ا يقول ابن خلدونكم-وعلى هذا األساس فاالستعمال "استماعاً وكالماً وقراءة وكتابة 

األساليب اللغـوية الصحيحة، والتدريب عليها تدريبا متصال هو األسلوب األمثل في تدريس 

 ). ٣٣٧. ، ص١٩٩١مدكور، " (القواعد

 يكتسبون قواعد اللغة دون -في المواقف التدريسية، وبهذا األسلوب الطبيعي-والتالميذ 

 .د عند االستماع أو القراءة أو التعبيرمعاناة في دراستها، ويطبقونها دون قص

من خالل -، وبعد خبرة طويلة في تدريس القواعد ١٩٩٥" Polleti بولليت "وقد أكد 

 أن -االهتمام بالتفصيالت بشكل مباشر تارة، ومن خالل االتصال وبصورة ضمنية تارة أخرى

عملية التي تؤكد ذلك، بل األفضل هو الشكل الثاني للتدريس، وسرد في مقالة له بعض المواقف ال

وناشد معلمي اللغات األم البعد عن التدريس الصريح للقواعد، مشيرا إلى أنه مدخل غير عملي 

 . (Polleti, 1995, pp.398-400)في التدريس 
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وتأكدت فعالية المدخل الضمني في تدريس قواعد اللغات األجنبية للمتعلمين المبتدئين في 

، حيث أمكن مساعدة متعلمين للغة ثانية على األداء اللغوي ١٩٩٦ "Robinsonروبنسون "دراسة 

 ).Robinson, 1996, pp. 17-26(الصحيح بتطبيق قواعد درسوها بصورة ضمنية 

والمتعلمون الذين يدرسون نصا لغويا يتضمن في سياقه أمثلة وتراكيب لقاعدة ما، 

ض، ويمارسون أنشطة لغوية ويقومون بتحليله في جو تفاعلي مع معلمهم، ومع بعضهم البع

 هذه القاعدة، ويطبقونها في كالمهم وكتاباتهم، - دون أن يشعروا–تتكون لديهم–مرتبطة به 

 ).Kettle, 1996, pp. 13-19(ودونما إشارة إليها، أو معرفة لمصطلحاتها 

 تتبعت دراسة التطور اللغوي لخمسة عشر طفال منذ التحاقهم بالمدرسة ١٩٩٧وفي 

، واستنتجت أن كثيرا من )على مدى ثالث سنوات( وحتى نهاية الصف الثالث االبتدائي االبتدائية

القواعد البسيطة للغة اكتسبها األطفال من خالل الدروس التي تعلموا قراءتها، وكتابة بعض 

كلماتها، ومن خالل تفاعالتهم اللفظية مع معلمتهم، ومع بعضهم البعض، ودون إشارة أو شرح 

ومما اكتسبوه في هذه الدراسة القدرة على ترتيب الكلمات بشكل صحيح سـواء . لهذه القواعد

 ). Harris & Trezise, 1997, pp. 32-39(عند النطق بها أو عند كتابتها 

 إلى أن تدريس قواعد اللغة اإلنجليزية باستخدام المدخل ١٩٩٨" Fotosفوتوز "و أشار

ي هذه القواعد، وسيظهـر ذلك في الضمنـي سيؤدي إلى تحسين مستوى المتعلمين ف

استعماالتهـم اللغوية، وفي األشكال التركيبيـة التي سيستخدمونهـا في كالمهـم أوكتاباتهم     

)Fotos, 1998,  pp. 30–307  .( 

 بهدف اكتسابها ينبغي أن يتم من خالل تعلم اللغة كوحدة متكاملة، -أي لغة-إن تعليم اللغة 

ووفقا لطبيعة قواعد اللغة، وأهميتها في إحداث . ة في علم النفس اللغويوذلك وفقا لنظريات مؤكد

التطور اللغوي يفضل تعليمها في سياق اللغة كوحدة متكاملة، ويمكن االستفادة في ذلك من 

 ).Escalante, 1999, pp.137-144(نظريات تشومسكي، وفيجوتسكي 

 :عدالصريح، والضمني في تدريس القوا: تطبيق المدخلين -جـ

الصريح والضمني معا في تدريس : أيدت بعض الكتابات الحديثة فكرة تطبيق المدخلين

 .القواعد استفادة من مميزات كل منها، وتجنبا ألية محاذير في تطبيق أحدهما بمفرده
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 إلى أن تدريس القواعد والتراكيب اللغوية لتالميذ ١٩٩٦" Tschirnerتسشيرنير "وأشار 

اإلعدادية بطريقة مطورة تستخدم المدخلين الصريح والضمني يجنب المعلمين المرحلة االبتدائية و

 ). Tschirner, 1996, pp. 1-14(جدالً مازال قائما بين هذين المدخلين 

 باعتبارها طريقة انتقائية تعلم ا لقواعد بشكل ١٩٩٧وطرحت فكرة تطبيق المدخلين في 

االتصال من ناحية أخرى، غير أنه أشير مقصود ومركز من ناحية، وتسهم في تطوير مهارات 

 ).Ledajaksove, 1997, pp. 181-182(إلى صعوبة تطبيقها، وإلى ما يتطلبه ذلك من مثابرة 

وتدريس القواعد بمدخل صريح يؤدي إلى اتقانها، والتعامل معها ضمنيا من خالل 

لقواعـد السابق اتقانها نصوص مكتوبة معدة بعناية يساعـد المتعلمين في توليد قواعد جديدة من ا

)Alexander, 1997, pp. 6–14 .( 

) التدريس الصريح(وخالصة القول أن النظريات الحديثة لم تشترط الدراسة الواعية 

كضرورة لتعلم اللغة، وفي الوقت نفسه أكدت أن التعلم ال يمكن أن ) القواعد(للقوانين اللغوية 

؛ ومن ثم فإن ")بتصرف "٥٤.، ص١٩٩٨ريوفي، الش) (ضمنية(يكون بتمامه عملية غير واعية 

 .التدريس الصريح للقواعد مطلوب، والتدريس الضمني للقواعد مطلوب

تعليم اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية يمكن تدريس قواعدها باستخدام : ومعنى ما سبق أن

 :المدخلين

راكيب واألساليب الضمني في الصفوف الثالثة األولى من خالل نصوص تقدم لألطفال الت

اللغوية في جمل بسيطة،  تمثل بعض الصيغ واألساليب كاإلشارة واالستفهام والنفي، دون 

 .التعرض لقواعد أو مصطلحات بشكل مباشر

والصريح في الصفوف الثالثة األخيرة؛ حيث تكون بعض القدرات العقلية العليا قد تكونت 

ة المتصلة باألمر والنهي والعطف والجر لدى األطفال، ويمكنهم فهم بعض القواعد البسيط

والمقدمة بلغة سلهة وواضحة بعيدا عن أية ... والمفعوالت والجمل والنواسخ والمعلوم والمجهول

 .مصطلحات معقدة

وإذا كان التدريس الصريح للقواعد يصعب القيام به في الصفوف الثالثة األولى من 

وب قبل وبعد التدريس الصريح في الصفوف المرحلة االبتدائية، فإن التدريس الضمني مطل

 . األخيرة من المرحلة االبتدائية
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 :    طرق تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية وأساليب ووسائل تنفيذها-٤

بشكل "، كما تتنوع أساليب تقديم القواعد "بشكل صريح"تتعدد طرق تدريس القواعد 

ائل تقليدية حينا، ومتطورة أحيانا؛ بهدف ضمني، معتمدة هذه الطرق، وتلك األساليب على وس

الشفهي : إكساب متعلمي المرحلة االبتدائية لهذه القواعد، وبالتالي تحسين وتطوير أدائهم اللغوي

 .والكتابي

وفي هذا اإلطار يأتي القول القديم المتجدد بأنه ال طريقة تدريس مثلي، وال طريقة تدريس 

ها ألهداف التدريس، وفعاليتها تكون ببقاء أثر ما تعلمه التلميذ، وكفاءة الطريقة تتأكد بتحقيق. واحدة

 .وقدرته على استخدامه في المواقف الحياتية المستقبلية

 .وفيما يلي  عرض لطرق التدريس الصريح للقواعد، وأساليب التدريس الضمني لها

 *    طرق التدريس الصريح للقواعد -أ 

 :سينهاطرق التدريس التقليدية، ومحاوالت تح

القرن (انتقلت طرق تدريس القواعد والتي شاع استخدامها في نصف القرن األخير 

ففي بداية القرن كانت الطريقة القياسية، ثم ظهرت االستقرائية أو : ثالثة انتقاالت مهمة) العشرين

ة االستنتاجية، وأخيرا الطريقة المعدلة القائمة على تدريس القواعد من خالل النصوص المتكامل

 ).٢٢٩–٢٢٧.، ص ص١٩٩٩مبارك، يونس، (و) ٢٠٨.، ص١٩٩٢شحاته، (

  Deductive Method والطريقة القياسية  -

تعد هذه الطريقة من أقدم طرق تدريس القواعد، إال أنها مازالت تستخدم في بعض 

المدارس حتى اآلن، ومازالت الكتابات الحديثة في مجال التربية اللغوية للتالميذ تعرض لها، 

التمهيد، ثم عرض القاعدة، ثم : وتعدد بعض مميزاتها، وتبين خطوات تنفيذها التي تتحدد في

عرض األمثلة، وتأكيد القاعدة بتطبيقها على األمثلة، وذلك كطريقة للتفكير تنتقل من المعلوم إلى 

، ٢٩١. ، ص١٩٩١جابر، : انظر على سبيل المثال(المجهول، ومن المقدمات إلى النتائج 

، ١٩٩٨، الصميلي، ٢٦١. ، ص١٩٩٦، فالح، الخباص، ٢٣٠-٢٢٨. ، ص١٩٩٢مي، الهاش

 ).٢٥٧ -٢٥٦. ، ص١٩٩٩، حسن، ١٢٥-١٢٤. ص

وفي محاولة لتحسين الطريقة القياسية، وبدالً من تقديم القاعدة للمتعلمين بصيغتها التقليدية  

وقوالب تركيبية تبين  في دراسة له صياغة القاعدة بأنماط محددة، ١٩٩٥أعاد عبدالرحمن كامل 

) صور تركيبية(مواقع الكلمات، وعالقتها ببعضها، وببعض ما يميزها عن غيرها في شكل بنائي 
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لتالميذ في المرحلة ) الصور(بعيدا عن الحرفية اللفظية النصية للقاعدة، وقام بتدريس هذه األنماط 

فاءة استخدام الصور التركيبية في االبتدائية، وبعد تطبيق اختبار فهم واستخدام القواعد، استنتج ك

 ).٥١-٢٧.، ص١٩٩٥كامل، (تدريس القواعد لتالميذ المرحلة االبتدائية 

 أن تدريس القواعد باستخدام الصور التركيبية أو ١٩٩٩" Hawkinsهوكينز "ويعتقد 

  يمكن أن يساعد في  Descriptive Insights & Implicational Patternاألنماط المميزة 

ا للمتعلمين بشكل بسيط، يسهل عليهم تفسيره، بعيدا عن التعليالت، والفجوات المعقدة، تقديمه

وبصورة أقل حجما، وأكثر تمكينا للمتعلم من اكتشاف قواعد، أو إنتاج قواعد جديدة، بناء على 

 ). Hawkins, 1999, pp. 244–485(فهمه لصورة أو نمط قام بتعلمه 

، ١٩٨٨، السيــد، ٢١–٧.، ص١٩٨٦ ،زكريا: نانظر كال م: ولمزيد من التفصيل(

 ).١٦٥-١٦٤.، ص١٩٩٨، الصمادي، العبد، ١١٨-١١٦.، ص١٩٩٥، صّباح، ١٠١-٩٦.ص

 المنظمات المتقدمة في تدريس القواعد اللغوية، بعرض ١٩٩٨واستخدمت هدى مصطفى 

المفاهيم (ع الجديد المفاهيم التمهيديـة أوالً، والتأكد من ا كتساب المتعلمين لها، ثم تقديم الموضو

، وقامت بتدريس ثالثة موضوعات من القواعد بنموذج تدريس معد طبقا لطريقة )اللغوية الحالية

المنظمات المتقدمة، وتوصلت إلى أن هذه الطــريقة ساعدت في تحصيل القواعد، واالحتفاظ 

 ).٩٥-٥٩.، ص١٩٩٨مصطفى، (بها 

راتيجية العرض وفيها تقدم المفهومات  باست١٩٩٩والدراسة األخيرة طبقت ما أسماه عصر

القواعدية باعتبارها منظمات متقدمة تمهيدية، ثم تعرض خريطة للمفاهيم؛ لتحديد موقع مفهوم 

الدرس فيها، ثم يقدم تعريف المفهوم، وبعد التعريفات تعرض األمثلة المعززة، واألمثلة السالبة 

 ).٢٢٩-٢١٨.، ص ص١٩٩٩عصر، (لتطبيق التعريف السابق تقديمه 

فتعتمد على أن عقل اإلنسان يدرك : Inductive Method أما الطريقة االستقرائية -

) تداعي المعاني(األشياء، ويجمعها في وحدات ثم يعممها، ويستنتج تعريفها؛ معتمدا على فكرة 

ى وفي تدريس القواعد بهذه الطريقة تذكر األمثلة أوالُ ثم ينتقل إلى التعريف أو التعميم، وتسم

التمهيد، والعرض، والموازنة، : وتتحدد خطواتها في خمس" طريقة هربارت"هذه الطريقة 

، الهاشمي، ٢٩٠.، ص١٩٩١ارجع في ذلك إلى جابر، (والتعميم والتطبيق، ولها أيضا مميزات 

-٢٥٧.، ص١٩٩٩، حسن، ١٢٦–١٢٥.، ص١٩٩٨، الصميلي، ٢٢٧-٢١٣.، ص ص١٩٩٢

٢٥٨.( 
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: ريقتين، ورجحت كفة الطريقة االستقرائية أحيانا مثلوقارنت دراسات حديثة بين الط

، والتي حللت مفهوم االستقراء تاريخيا، وناقشت أثر ١٩٩٧" Hostynskiهوستينسكي "دراسة 

تطبيقه على المتعلمين، وقارنت بينه وبين القياس، وعددت مميزات وعيوب كل منها، ثم 

، ودراسة )Hostynski, 1997, pp. 37–62(استخلصت أفضلية االستقراء في تدريس القواعد 

 التي فضلت تدريس القواعد بالطريقة االستقرائية؛ ألنها تعتمد على ١٩٩٨"  Gollinجولين "

المتعلمين في اكتشاف القاعدة، وتوصيفها، وأشــارت إلى بعض التعديالت التي يمكن إدخالها 

فة الطريقة القياسية حينا مثل أو رجحت ك) Gollin, 1998, pp. 88–89(عليها لزيادة فعاليتها 

 والتي رأت أنها طريقة أفضل نسبيا في تعليم التراكيب المعقدة ١٩٩٧ Nagataناجاتا " دراسة 

التي تقدم من خالل أمثلة، غير سهلة، ال تعكس القواعد بشكل واضح، وفي هذه الحالة فإن 

 ,Nagata, 1997)راجعــة استخدم الطريقة القياسية يظهر بشكل أكثر ايجابية عند التغذية ال
pp. 515 – 534)  

 هي نفسها الطريقة االستقرائية غير أن األمثلة فيها تقدم مرتبة استراتيجية االستكشافو  

ومن . وفقا لسمات المفهوم، وبتدرج من المحسوس إلى المجرد، ومن الواضح إلى األقل وضوحا

، وتعريفه، ويقدم المتعلمون أمثلة خالل حوار مع المتعلمين يتم الوصول للمفهوم، وسماتــه

 ).٢٣٦-٢٢٩.، ص ص١٩٩٩ ،عصر(إضافية له 

أن هذه الطريقة للتدريس أو تلك   " من  ١٩٨٣ومازال هناك من يرى ما أشار إليه مجاور 

ال تناسب تلميذ المرحلة االبتدائية في السنوات األربع األولى، بل وحتى في السنتين األخيرتين 

 .؛ ولذا يحاولون تحسين أفضلهما على أقل تقدير)٦٧٧.، ص١٩٨٣مجاور، " (منها

 تم العودة إلى فكرة ابن خلدون ووظفت في تدريس القواعد، ولتحسين الطريقة االستقرائية

وظهرت الطريقة االقتضائية، وطريقة النصوص المتكاملة والتي سميت عند البعض بالطريقة 

 .الوظائفية

ه في تكوين الملكة اللسانية، وتدرس القواعد  هي تطبيق لفكرتفطريقة ابن خلدون 

بموجبها من خالل نصوص لغوية جميلة تقرأ وتحلل وتقوم وتتذوق، ثم يبرز ما فيها من قضايا 

وقواعد لغوية، وال يخصص لكل قاعدة نص، وإنما يدرس في كل نص ما يحتويه من قواعد 

مدكور، : انظر(أثبتت فعاليتها منشودة دون تفصيالت  وقد طبقت الطريقة في دراسة تجريبية و

 ).٢٥٧-٣٤٩.، ص١٩٩١، مدكور، ١١٠–٦٣.، ص١٩٨٩
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يدرس فيها التالميذ قاعدة لغوية جديدة عرضا أثناء دروس القراءة : والطريقة االقتضائية

أو المحفوظات بشكل صريح، ولكن من غير حصص مستقلة، وقد تستخدم لمراجعة قواعد سبق 

وهي طريقة تتفق مع .  الموقف التعليمي، ووفقا لحاجة المتعلميندراستها، وذلك حسب ما يقتضيه

الهاشمي، (جوهر  عملية التحسين، وإن كانت تختلف في كونها ال تطبق في حصص مستقلة 

 ).٢٥٥-٢٥٤.، ص١٩٩٩، حسن، ٢٦٤.، ص١٩٩٦، فالح، الخباص، ٢٤٨.، ص١٩٩٢

ويبرز فيها المعلم وهي إلى حد كبير طريقة ابن خلدون : وطريقة النصوص المتكاملة

القاعدة من خالل درس المطالعة والتعبير والمحفوظات أو نصوص أخرى، وذلك كحـاجة فعلية 

، ودائما ليس بالمصادفة، ويوجه نظر تالميذه إلى األمثلة الواردة في )حقيقيا أو تظاهريا(لها 

ى يتمكن النص، ويساعدهم في استخالص القاعدة، ويعود إلى نفس القاعدة في نص آخر حت

ويراعي أن يكون النص أو الجزء . التالميذ منها، ويدركون فائدتها في تعبيرهم الشفهي والكتابي

، ١٩٩١زكريا، (من الدرس الذي سيتم التعامل معه خاليا من التكلف، ومتصال بحياة المتعلمين 

، رجب،  ٢٦٣Sidorova, 1997, pp. 7-19.، ص١٩٩٦، فالح، الخباص، ٢٣٨–٢٣٧.ص

 ).١٩٢.، ص١٩٩٨

، ١٩٩٨الصميلي، ( وهي مسمى آخر لطريقة النصوص المتكاملة والطريقة الوظائفية

 ).١٢٨-١٢٦.ص

وهي تختلف عن االستقرائية التقليدية بتدريس القواعد من : والطريقة االستقرائية المعدلة

وهو ما يحدث في طريقة ). ٢٥٧-٢٥٦.، ص١٩٩٧يونس، (خالل نص متكامل بدالً من أمثلة 

دون، وطريقة النصوص المتكاملة، والطريقة الوظائفية؛ مما يرجح القول بأنها جميعها ابن خل

 . تعد تحسينا للطريقة االستقرائية–وإن اختلفت في نواح بسيطة–

والمالحظ أن كال من الطريقتين القياسية واالستقرائية، ومحسناتهما تعتمد في تطبيقها على 

 . دمة الفصل بادئا بالقاعدة أو منتهيا إليهادور أكبر للمعلم الذي يقف عادة في مق

وتتضمن الطرق التقليدية في تدريس القواعد طرقا أخرى تعتمد في تطبيقها على دور 

االستجوابية، وحل المشكالت، والنشاط، واالستقصاء، : أكبر للمتعلم ظهرت تحت مسميات

 .وجوهر هذه الطرق واحد، وإن اختلفت في بعض أساليب تنفيذها

تعتمد على أسئلة المتعلمين وإجاباتهم، وتفيد المعلم على الكالم، وال : ريقة االستجوابيةفالط

تحتاج منه إلى جهد، وهي طريقة تحمل المتعلمين على إعداد دروس القواعد خاصة التي تعتمد 



 
 
 
 
 
 

 م٢٠٠١   ١٨العدد ر    جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة السادسة عش  / جملة كلية التربية

 
 

٨٦

أدوات الشرط، والحروف الناسخة، وعالمات الترقيم ثم : على العد، دون حاجة لتحليل دقيق مثل

 ").بتصرف "٢٤١–٢٤٠.، ص١٩٩٢الهاشمي، (ن إلى الفصل يسألهم المعلم، وهم يجيبون يأتو

وتتطلب أن يقـوم المتعلم بنفسه بحـل المشكالت اللغوية :  وطريقة حل المشكالت

Task-Based Approach  وذلك عندما تعرض المشكلة القواعدية داخل الصف، ويتفاعل ،

 ).  Fotos, & Ellis, 1992, pp.605–628(لمشكلة المتعلمون معا، ويالحظون التراكيب ا

والمعلم هو الذي يضع المتعلمين في هذا الموقف التعليمي الذي تظهر فيه المشكالت 

؛ فيشعر التالميذ بالمشكلة، ويحددونها، ويجمعون البيانات ...أخطاء أو مسائل تحتاج لحل: اللغوية

 أحد هذه الحلول بمساعدة المعلم، وبالرجوع عنها، ويقترحون الحلول لها، ويتأكدون من سالمة

 ).٢٦٥.، ص١٩٩٦فالح، الخباص، (لقاعدة سابقة، أو تعلم قاعدة جديدة 

يجمع المتعلمون فيها أمثلة ونصوص من مصادر مختلفة تكون محوراً : وطريقة النشاط

وعا لغوياً، للمناقشة للوصول إلى قاعدة منها، يرغب التالميذ في تعلمها، أو يقرأ التالميذ موض

، ١٩٩٨، رجب، ٢١١.، ص١٩٩٢شحاته، (ويستخلصون قاعدته، ويقدمونها في قاعة الدرس 

 ).١٩٣.ص

تمكن المتعلمين من حل المشكالت حيث  يقدم للمتعلمين مهارة لغوية : وطريقة االستقصاء

تيان بها، تحتاج إلى استجابة، وتبرير لهذه االستجابة، ويكون دور المتعلمين البحث عن األدلة واإل

ومحاولة التحقق منها، وذلك تحت قيادة المعلم الذي يقتصر دوره على القيادة وتصويب 

 ).٢٤٦: ٢٤١.، ص١٩٩٩عصر، (المسار

التي تعتمد على المعلم، أو على : ولم تتوقف جهود الباحثين عند تطبيق هذه الطرق

ار قد تكون أكثر فعالية في المتعلم، وإنما حاولوا في دراسات تجريبية استحداث طرق وتطبيق أفك

 في –غير التقليدية-إكساب القواعد للمتعلمين الصغار، ويعرض البحث فيما يلي لبعض الطرق 

 .التدريس الصريح للقواعد

  ::طرق التدريس غير التقليدية، ونتائج تطبيقها طرق التدريس غير التقليدية، ونتائج تطبيقها 

في محاوالت حديثة لتفعيل تدريس القواعد استخدمت في بحوث تجريبية عدة طرق 

 :وسائل منهاوأساليب و
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حيث ثبتت فعاليتها في تدريس : )Linguistic Games(استخدام المباريات اللغوية 

المرسي، (القواعد، وساهمت في االرتقاء باألداء اللغوي لمجموعة من تالميذ المرحلة االبتدائية 

١٩٨٤.( 

تنمية ولم تقتصر فعالية المباريات اللغوية على االرتقاء باألداء اللغوي بل ساهمت في 

 ).١٩٩٦أبوحرام، (اتجاهات المتعلمين نحو اللغة العربية، 

: ويمكن تقديم كثير من القواعد البسيطة التي تتصل باالسم والفعل والجملة واألساليب

، أو )تتطلب استماع وكالم(عن طريق ألعاب فردية، وثنائية، و جماعية شفهية ... استفهام، نداء

، وذلك من الروضة، وفي السنوات األولى من المرحلة )ق وأقالمتحتاج لقراءة، أو ألورا(كتابية 

 ).١٩٩٩رجب، : انظر(االبتدائية 

 التي تمسرح فيها القاعدة، ويلعب األطفال أدوارها طبقت بكفاءة في والطريقة الدرامية

تدريس القواعد، وقد أشير إليها كطريقة ناجحة في تدريس قواعد اللغة األجنبية في المرحلة 

 ).Curtain, 1991, pp. 323-329(دائية االبت

 أن تقديم القواعد في ١٩٩٤"  Hoecherl & Giselaهوشيرل وجيزاال "وأكدت دراسة 

عمل مسرحي شخصياته هي المفردات وأجزاء القواعد يمكن أن يكون بديال لالمتحان الشفهي 

ولين من المدرسة الالزم لتقويم مدى اكتساب المتعلمين لقواعد اللغة، وذلك في العامين األ

 ). Hoecherl,  & Gisela, 1994, pp. 62–68. (االبتدائية

 كفاءة في إكساب أطفال -عند تقديمه–، وحقق "كان وأخواتها"وتناول نص مسرحي قاعدة 

في المرحلة االبتدائية لهذه القاعدة، بل وأسهم في تنمية اتجاهاتهم نحو استخدام العمل الدرامي 

 ).٢٤-١.، ص١٩٩٨حسانين، عبدالتواب، (عد كطريقة لتدريس القوا

واستخدم العمل الدرامي كطريقة لتقديم وحدة تدريسية في قواعد الفاعل ونائبه، وثبتت 

، مقبول للنشر، و تحت ٢٠٠٠يونس، عبدالعظيم، (كفاءته في تحقيق أهداف تدريس هذه الوحدة 

 )الطبع

ُأعد مؤلف يقدم قواعد العربية لألطفال وتأكيدا ألثر هذه الطريقة في تقديم القواعد لألطفال 

بشكل درامي مصحوبا بصور معبرة؛ فالشرطي يقبض على الفاعل ليعدد ما يقوم به، ويحكم عليه 

بالرفع مدى الحياة، والمبتدأ والخبر يلعبان في الحديقة، ويشعران بالخوف بمجرد اقتراب كان 
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فاخوري، ( وهكذا …إلى فعل أمروأخواتها منهما، والفعل المضارع يوضع في جهاز يحوله 

 )…٣٩–٣٨، ٣٧–٣١، ١٠–٦.ت، ص ص.د

 أصبح مطروحا في مجال اكتساب القواعد، واستخدام الحاسوب كأسلوب للتعلم الذاتي

وطبق بكفاءة مع الكبار في اللغة األم، والكبار المبتدئين في اللغة األجنبية، ويمكن إذا ما  امتلك 

 .  توظيفه في تدريس القواعد اللغوية لهمالصغار أساسيات استخدام الحاسوب

 في اكتساب الطالب بعض قواعد الحاسوب كمساعد تعليميوعلى سبيل المثال استخدم 

، واستخدم كأداة للتدريب والمران على بعض قواعد العربية التي )١٩٩٢السيد، (اللغة العربية 

 ).١٩٩٤البسيوني، (سبق تقديمها 

المتعلمين، تتسم بالعمق، وبالدقة اللغوية بعد أن قامـوا وساعد الحاسوب في جعل كتابات 

 في تحليل نصوص لغوية من حيث قواعدها، وأدى ذلك إلى تنمية اتجاهاتهم نحو -بمساعدته-

 ). Rogers, 1999, pp. 4087-4088(استعمال الحاسوب في تعلم اللغة 

 دروس اللغة بصفة عامة ، وتطبيقاتها في دروس القراءة المقررة، أووالتكامل بين القواعد

طبق بنجاح سواء في تدريس قواعد اللغة األم أو اللغة األجنبية، ويعد أفضل من االقتصار على 

 . تدريس القواعد فقط، بشكل مستقل

 أدت في دراسة تجريبية إلى زيادة )Integrated Method(الطريقة التكاملية وهذه 

وإلى تحسن قراءتهم الجهرية، وتعبيرهم الكتابي من معرفة التالميذ بالقواعد المقررة من ناحية، 

إبراهيم، ( في األداء اللغوي للتالميذ -الطرق التقليدية-ناحية أخرى، وبالتالي فهي أكبر أثراً من 

١٩٩٠.( 

وتدريس القواعد، ثم التطبيق العملي لها في موقف تعليمي واحد، وبقدر من التكامل 

يتعلم التلميذ ) متكاملة رأسيا( بسيطة، وأن تكون متسلسلة بينهما؛ يتطلب أن تكون هذه القواعد

تركيبا، ثم يطبقه ثم يتعلم تركيبا اّخر ويطبقه، وهكذا، وهو ما يشار إليه أحيانا بالمدخل التقادمي 

A prescriptive Approach  وهو أسهل من التعليم الوصفي أحادي الجانب والذي يقوم على 

  (Teng, 1997, pp. 29 -39)طبيقاتها التحليالت النظرية فقط دون ت

ويعد تدريس القواعد متكاملة مع مهارات لغوية تطبق من خاللها القواعد المدروسة انتقاالً 

من المعرفة اللغوية إلى ممارسة اللغة، وهذا االنتقال ألثر التعلم يساعد في إجادة النطق وإتقان 
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   ,Segermann) علومات الكتاب المدرسيالقراءة،ويؤدي إلى الحرية واإلبداع في استخدام م
1999, pp. 281-293) 

 : طرق التدريس الضمني للقواعد-ب

 :الطرق الشائعة* 

 من أقدم طرق التعلم  Lingual Method-The Audio  الطريقة السمعية الشفوية تعد 

يالق الضمني للقواعد في إطار االستخدام الشفهي للغة، ظهرت في أمريكا تلبية لحاجيات الف

األمريكية التي كانت ترسل إلى أوروبا وآسيا، والهدف منها تكوين لغوي محكم وسريع في نطق 

 ).٤٨–٤٧.، ص ص١٩٩٠بوشوك، (اللغات األجنبية 

ومن المنصف أن نقول أن قـوانين اللغة العربية الفصحى قد انتقلت قديما من أهل البادية 

 .هذه الطريقةإلى أهل الحضر والمدن ب) أصحاب اللغة الفصحى(

 بمحادثة، يليها شرح لبعض النماذج -وفقا للطريقة السمعية الشفوية-وتبدأ دروس اللغة 

اللغوية الواردة في المحادثة، ويتوقع من المتعلم بعد ذلك تذكر ومحاكاة ما سمعه مطبقا القواعد 

 .(Finney, 1996, pp. 48-49)الجديدة المكتسبة ضمنيا 

ال تقدم الصيغ اللغوية معزولة، بل تقدمها في سياق طبيعي، ويميز هذه الطريقة أنها 

بشرط أن يكون المرسل جيد الحديث، والمتلقي حسن االستماع، وبذلك تحقق هذه الطريقة الهدف 

 ).٥٩ -٣٧.، ص ص١٩٩٧الرسن، (األساسي للغة وهو اكتساب التراكيب اللغوية 

علم القواعد بشكل غير روتيني واعتبرت هذه الطريقة السبيل لتحسين تعليم اللغات بت

 .(Christ, 1998, pp. 50-71)، وبتركيز على المهارات اللغوية خاصة مهارة التحدث )تقليدي(

  تكسب التالميذ كثيرا من قواعد The Communicative Methodوالطريقة االتصالية 

متعلمين والمتعلمين، اللغة في إطار التواصل الشفهي والكتابي بين المعلم والمتعلمين، أو بين ال

والهدف األساسي من اتباع هذه الطريقة هو تنمية مقدرة الطلبة االتصالية من خالل جو لغوي 

، ١٩٨٤يونس، (يؤدي إلى اكتساب عادات لغوية، ويحقق وظيفة اللغة ودورها في الحياة البشرية 

 ).٣٦-٣٥.ص

ة في الوقت المناسب، لذا والمقدرة على االتصال تقتضي اإللمام باستعمال اللغة المناسب

يحتاج المعلم إلى معرفة التراكيب اللغوية، والمعاني، والدور الذي يؤديه كل منها، ليختار 

 ).١٥١-١٤٨.، ص١٩٩٧الرسن، (المناسب منها للموقف وللمتعلمين 
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وقد أكدت دراسة تجريبية أن األطفال الذين درسوا اللغة من خالل االتصال، ودون 

) قلة في األخطاء النحوية(ي قواعد أصبحوا في حديثهم الشفهي أكثر دقة التعرض المباشر أل

من األطفال الذين درسوا نفس المحتوى اللغوي ) سرعة حديث وتنوع مفردات(وأكثر طالقة 

 Nikolov,  & Krashen, 1997, pp.197–201)( بدروس منفصلة للقواعد، وبتدريس تقليدي لها

 وجدت في أوروبا، وانتشرت في وقت وجيز، Direct Method : والطريقة المباشرة

وانتقلت إلى أمريكا، واستقرت بها، وأساسها أن االتصال باللغة لكي نتعلمها ال يكفي في تعلم 

. القواعد، وإنما يجب أن توضع لغة االتصال في تخطيط محكم، وتنظم في مقررات متدرجة

بوشوك، (نجليزية األم، وفي تعليم اللغات األجنبية واستخدمت هذه الطريقة في تعليم اللغة اإل

 ).٤٧-٤٦.، ص ص١٩٩٠

ويمكن االستفادة من هذه الطريقة في تعليم قواعد اللغة العربية الفصحى بجعل عملية 

 .االتصال بلغة محكمة خالية من أية استعماالت عامية

ي نطقت، أو كتبت الجملة وفي هذه الطريقة يتاح للمتعلمين أنفسهم تحديد القاعدة اللغوية الت

 ).Finney, 1996, p. 50(على أساسها، كما أن أخطاءهم تصحح تبعا لهذه القواعد 

 كطريقة مماثلة للطريقة المباشرة من ناحية Natural Method الطريقة الطبيعية وتأتي 

 وفقا وللطريقة االتصالية من ناحية أخرى، أو هي تجمع بينهما، ففيها تستخدم اللغة بشكل محكم

لتفسير جملة أو توضيح ) العامية(، ويسمح لمزيد من االستيعاب استعمال )الفصحى(لقواعدها 

 .تركيب

، )الثانوية(وتستخدم هذه الطريقة عادة لتدريس اللغة لطالب الجامعة، والمدارس العليا 

 ).Finney, 1996, p. 50(ولكن يمكن تكييفها وتعديلها لتستخدم مع تالميذ المرحلة االبتدائية 

 The Total Physicalطريقة االستجابة الطبيعية الكاملة : وتسمى هذه الطريقة أيضا

  )TPR(Response Method  والتي تتيح للمتعلم فهم كثير من األصوات والتراكيب ودالالت 

األلفاظ، بالشكل الطبيعي من خالل االستماع أوالً  كما اكتسب اللغة في مرحلة الطفولة،ثم 

بة بما يعكس هذا الفهم، واستيعاب المضمون بما فيه من قواعد، فالفهم مقدمـة االستجا

لالتقــان، والتفاصيـل الدقيقـة تؤجـل، والتركيـز على اللغة الشفهيـة أكثر من لغة الكتابة 

)Finney, 1996, pp.55 – 58 ( وهذه الطريقة كانت تسمى من قبل الطريقة االستيعابية ،The 

Comprehension Method )  ،١٢٩ -١٢٣.، ص١٩٩٧الرسن.(   
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 :تجاهات الحديثة في التدريس الضمني للقواعداال

ارتكزت االتجاهات الحديثة في التدريس الضمني للقواعد على العالقة بين الشكل 

والمعنى، وعلى اإلدراك كقدرة إنسانية، وبالتالي قدرة المتعلم اللغوية على تحليل المعلومات بناء 

 . يه من خبرات سابقةعلى ما لد

؛ فتحليل النصوص  Literature Approachويأتي األدب كمجال أساسي لتدريس القواعد

األدبية لغة ومعنى وجماليات يؤدي إلى فهم قواعدها، بمعنى أن الفائدة تمتد إلى كل من األدب 

 ).Naf, 1996, pp. 44 - 60(والقواعد 

عد المجال األفضل لتقديم األصوات، و معاني  ثم االجتماعية تواألعمال األدبية الهزلية

الكلمات، والقواعد اللغوية للصغار؛ فالقصص واألناشيد خاصة الفكاهية منهما، وأيضا المتضمنة 

تفاعالت اجتماعية هما أكبر الفنون األدبية حبا لدى األطفال، وبالتالي أكثرها إقباالً عليها، ويمكن 

 ). Fernandez, 1998, p. 10(النفسية، ودراسات الميول االستناد في ذلك إلى بعض النظريات 

 تحديداً هي األكثر مناسبة في تدريس القواعد والتراكيب ضمنيا لألطفال، وقد والقصص

 إلى التأثير المتبادل بين فهم القواعد، وفهم النص القصصي، ١٩٩٥" Diminoديمينو "أشار  

ن خاصة األخطاء المرتبطة وأكد أن األخير يقلل األخطاء اللغوية للمتعلمي

 .(Dimino, 1995, pp. 53–72)دـــبالقواع

 على ستين ١٩٩٥كما أكدت دراسة تجريبية طبقت في - تؤدي وإعادة رواية القصة 

 إلى زيادة إلمام األطفال بتطورات أحداثها ومعانيها، وإلى اكتسابهم –طفال بالمدرسة االبتدائية

 ).Sutter & Johnson, 1995, pp.1067-1080( فيهالكثير من القواعد اللغوية المتضمنة

 بأداء بعض أحداثها، وتقمص بعض شخصياتها يساعد الضعاف لغويا، وتمثيل القصة 

ويؤدي إلى تحسين مهاراتهم القرائية والكتابية نتيجة اكتسابهم بعض التراكيب اللغوية السلمية أثناء 

 ).Hagood, 1997, pp. 10-14(األداء التمثيلي 

 لمواد لغوية مصممة جيدا تنمي مهارات الطفل االستماعية والحديث عن االستماعو 

صور تعرض أمامه يعد حديثا ذا معنى بالنسبة له، واالستماع والحديث معا يساعدان في امتالك 

الطفل للطالقة اللغوية التي تعكس امتالكه لقواعد اللغة، وقد أشير في ورقة عمل عرضت في 

 إلى االستماع والحديث باعتبارهما ١٩٩٧للجمعية الوطنية للتربية اللغوية في االجتماع السنوي 

 ).Stollzfus, 1997, p. 3(دعامة األسلوبين الطبيعي واالستيعابي في تعلم اللغة 
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 يسهم في إكساب األطفال مفردات اللغة وقواعدها، وقد وقراءة النصوص وتحليل جملها

، وأشار إلى أن األطفال ١٩٩٧عليم اللغات عرض في أكد ذلك تقرير عن بعض التجارب في ت

وهم يقرأون النصوص، أو يستمــعون إليها، يتعلمون فئات من القــواعد، وآالف من الكلمات 

 ).Elley, 1997, p.28(دون ملل 

والتعامل مع النصوص كمجال لتدريس القواعد ال يتوقف عند مجرد قراءتها، بل يتطلب 

مفردات النص، والتدريب على نطقها وكتابتها، وربط مضمون النص فشرح :  فهمها وتحليلها

بخبرات المتعلمين السابقة؛ ساعد في دراسة تجريبية على إكساب األطفال بعض قواعد اللغة 

الفرنسية،وأدى إلى تحسين سلوكهم اللغوي،ودقة استعمالهم للكلمات في سياقها 

لذلك يعد وصف تحليل النصوص ؛ و(Lapkin & Swain, 1996, pp. 242–256)الصحيـح

 . (Marianne, 1997, pp.174–185)المسموعة والمقروءة أفضل طريقة لتدريس قواعد اللغة 

 –، وبعد خبرة في تدريس اللغات استمرت ثالثين عاما ١٩٩٨" Jamesجيمس "وقد أكد 

ة في هذه أن فهم النصوص المسموعة والمقروءة يكسب المتعلمين كثيرا من قواعد اللغة المتضمن

 ).Boswell, J. 1998, pp. 288–295(النصوص 

 في البيت أو المدرسة تحقق قدراً من االستمتاع للطفل،  وتؤدي إلى والقراءة الجهرية

 في تقرير لها عن نتائج ١٩٩٦" Vivasفيفز "زيادة فهمه للغة ولتراكيبها، وقد أشارت إلى ذلك 

رية ذو أثر ايجابي على لغة األطفال خاصة فيما دراسة تجريبية اثبتت أن برنامج القراءة الجه

 ).  Vivas, 1996, pp.189-216(يتصل بتعلمهم لقواعدها 

وأشارت توصيات المؤتمر الدولي لتعليم اللغات، والذي عقد بهيروشيمـا باليابـان في 

 إلى أفضليـة تدريس التراكيـب اللغوية من خالل مناقشـة دروس القـراءة ١٩٩٦

(Cornwell & Rule, 1997, pp.71–74) . 

واشترط لتحقيق المواد القرائية لوظيفتها اللغوية المتعلقة بالتراكيب والقواعد أن تكون في 

، وأن يتبع عرضها وقراءتها مناقشة مضمونها، )أمثلة(الجمل منفصلة ) نصوص(صورة قطع 

تعلمين اكتشاف قواعد هذه والتركيز على مضمون األشكال التركيبية المقصودة، ويترك للم

 ).Koshi, 1996, pp.403–414(التراكيب بأنفسهم 

 أفضل في اكتساب القواعد من تدريس هذه القواعد تدريسا صريحا، والقراءة المكثفة

 إلى أن ١٩٩٧" Dupuyديبيي "وقد أشارت دراسة ‘ وذلك بالنسبة لتعلم اللغة األم أو اللغة الثانية 
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 تعلم اللغة يفضلون تعلم القــــواعد من خالل القراءة على تدريسها المتعلمين المبتدئين في

 ). Dupuy, 1997, pp. 285–293(لهم بشكل مباشر 

 مجال من مجاالت تدريس القواعد ضمنيا للمتعلمين، وقد ثبت ذلك من خالل والكتابة

يحها األولى درست بعض قواعد اللغة من خالل كتابة نصوص، وتنق: مقارنة بين مجموعتين

، والثانية درست نفس القواعد دراسة تقليدية، و رغم أن "تبادل التصحيح " بنظام تدريس األتراب 

النتائج أشارت بصفة عامة إلى التحسن الكتابي للمجموعتين، إال أنها أكدت أن درجـة 

ن كانت أكبر لدى المتعلمين الذين مارسوا القواعد كتابيا من خالل موضوعات ــالتحس

 .(Minchew, 1996, p. 1471)رالتعبيـ

وخالصة القول إن للتدريس الصريح للقواعد طرقاً شائعة تستخدم حاليا، مع جهود 

 .مستمرة لتحسينها، وللتدريس الضمني طريقته المعروفة بتطبيقاتها المتنوعة، في مجاالت عدة

 :تدائيةونوعا تدريس القواعد الضمني والصريح يمكن أن يستخدم بنجاح في المرحلة االب

 يقتصر على تقديم القصص واألناشيد والمواد القرائية األخرى، في الصفوف الثالثة األولى

وقراءتها وفهمها وتحليلها، والقيام بتعلم الكتابة، والكتابة اإلنشائية، واكتساب التراكيب اللغوية 

 .والقواعد ضمنيا من خالل ذلك

د المبسطة بشكل صريح باستخدام طرق  يمكن تدريس القواعوفي الصفوف الثالثة األخيرة

تدريس مناسبة لسن الصغار كاأللعاب، وتمثيل األدوار والنصوص المتكاملة والنشاط بعيدا عن 

 .الطرق التي تتطلب مستويات عليا من التفكير كالقياسية واالستقرائية و حل المشكالت

 

 :مستقبل تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية-٤

ته الكتابات المعاصرة، والمتأمل للبحوث الحديثة، ولنتائجها، يلمس المتفحص لما عرض

عودة االهتمام بمسألة تدريس القواعد خاصة لمتعلمي اللغة المبتدئين، ويقر بأن الجدل الواقع في 

 .تدريس قواعد اللغة العربية يماثل الموجود في تعليم اللغات األخرى

لك البحوث بأن ثمة انفراجة في أزمة تدريس ويشعر الدارس لهذه الكتابات، والمتأمل لت

 .القواعد سيشهدها المستقبل القريب بإذن اهللا

إلى حد -فاالستقرار بدا واضحا في تأييد تدريس القواعد بالمرحلة االبتدائية،  وتحددت 

 .  معايير هذا التأييد-كبير
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في : ئية في المرحلة االبتدا-بال خالف-صريح أم ضمني يمكن أن يطبق : والتدريس

 .الصفوف األولى بشكل ضمني، وفي الصفوف األخيرة بشكل صريح

وطرق التدريس كثيرة ومتنوعة، وتنوعها تكامل ال اختالف، وعلى المعلم أن يختار منها 

 .ما يناسب أهدافه، وقدراته، وتالميذه

ب ويبقى متغير جديد، ظهر على الساحة اآلن، ومن المتوقع أنه سيحتل في المستقبل القري

و نقصد ) CD-Rom(جدا مكان الصدارة في تدريس القواعد والتي تقدم على أقراص مدمجة 

، أوالتي "متعددة الوسائط"بذلك التدريس الفردي وباتصال عن بعد باستخدام البرامج الحاسوبية 

: ، وفي مواقع خصصت تحديدا لتدريس القواعد"اإلنترنيت"تبث عبر شبكة المعلومات الدولية 

: انظر ملحق الدراسة( اللغات تقريبا، وللصغار والكبار، ولتعليم اللغة األم أو األجنبية قواعد كل

 ).بعض عناوين مواقع تعلم وتعليم القواعد على اإلنترنت

وال تكتفي مواقع االنترنيت المخصصة للقواعد بتقديم برامج التعليم، وإنما تتضمن مواقع 

س القواعد وأفضل وقت للتدريس وأفضل أسلوب خاصة إلرشاد المعلمين بأفضل أساليب تدري

 . لتقويم التدريس،و بالطبع تبث هذه المواقع الجديد، والجديد جداً في هذا المجال

 )انظر على سبيل المثال الموقع الخاص بالجمعية الوطنية لتدريس قواعد اللغة اإلنجليزية(

ية والتطبيقية في تدريس ويتعرف معلم اللغة من خالل هذه المواقع على المشكالت النظر

القواعد سواء في المدارس االبتدائية أو الثانوية أو في الكليات الجامعية، وعلى أهم القواعد 

 ومن ناحية أخرى يتعرف …اللغوية التي يجب إكسابها للمتعلمين، وعلى أفضل طرق لتدريسها 

ية، أو على األقل يتابعها؛ على اية أنشطة مستقبلية يمكن أن يشارك فيها لتنمية كفاءته التدريس

وعلى سبيل المثال فإن معلم اللغة اليوم يستطيع أن يعرف عبر . ليتعرف نتائجها وتوصياتها

 ATEGبمقر ) ٢٠٠٠ يوليه ١٣-١٢(اإلنترنت أن هناك ورشة عمل عقدت على مدى يومين 

ب الورشة وأعق‘ بوالية مينسوتا األمريكية للتدريب على تدريس القواعد من خالل الكتابة 

وركزت بحوثه، وورش العمل به ) ٢٠٠٠ يوليه ١٥-١٤(المؤتمر السنوي الحادي عشر للجمعية 

 من K-12على موضوعات تتصل بتدريس القواعد من الروضة حتى نهاية المرحلة االبتدائية 

اعد ناحية تعليم النحو، والتراكيب القواعدية، ونظرية القواعد، والتطبيقات الصوتية، واكتساب القو

 . من خالل القراءة، ودور القواعد في تدريس الكتابة

ويتوقع أن يشهد المستقبل القريب بإذن اهللا مواقع مماثلة لتدريس قواعد اللغة العربية كلغة 
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أم، وكلغة ثانية لغير الناطقين بها، ولنشر كل جديد في مجال تعلمها وتعليمها من بحوث 

  …ومؤتمرات وورش عمل وخبرات 

 أنه لكي نستثمر المستحدثات في التعليم واالتصال، وحتى ال نتأخر تدريسيا، والخالصة

من اآلن وفي المستقبل -وندور في فلك مشكالت حسمها العالم، ووجد لها حلوالً فعالة؛ ينبغي 

 أن يتسلح معلمونا في المرحلة االبتدائية على وجه الخصوص بلغة العصر، ويمتلكوا –القريب

دام الفعال للحاسوب، ويكتسبوا مهارات البحث عن المعلومات من شبكة القدرة على االستخ

اإلنترنيت واالستفادة من المناسب منها، وأن نعمم هذا االستخدام وتلك المهارات على التالميذ 

أنفسهم؛حتى يستفيدوا من تلك البرامج الحاسوبية، خاصة عندما يتوفر المزيد منها في تدريس 

 . قواعد اللغة العربية
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 المراجع
 :المراجع العربية

أثر دراسة مساقات قواعد الكتابة ومهاراتها على طلبة معلم ) ٢٠٠٠(أبوجاموس، عبدالكريم 

 .١٧الصف في جامعة اليرموك، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، العدد 

يات اللغوية أثر استخدام طريقتي التعلم الفردي والمبار) ١٩٩٦(أبوحرام، إيمان محمد أحمد 

في تدريس القواعد اللغوية النحوية على األداء اللغوي، واالتجاه نحو العربية رسالة دكتوراة غير 

 . منشورة، كلية التربية بسوهاج

: استراتجيات تعلم اللغة، ترجمة وتعريب السيد محمد دعدور القاهرة)١٩٩٦(اكسفورد، ربيكا 

 .مكتبة األنجلو المصرية

فعالية استخدام الكمبيوتر في تدريس قواعد اللغة العربية ) ١٩٩٤(لى عبده البسيوني، سامية ع

 . لطالب المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس

التدريس العام، وتدريس اللغة العربية، ) ١٩٩٩(الرشيدي، سعد مبارك و يونس، سمير 

 .مكتبة الفالح: الكويت

تنمية مهارات النحو لدى طالب المرحلة الثانوية باستخدام ) ١٩٩٢(السيد، حسني أحمد 

، رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية البنات، جامعة عين "كمساعد تعليمي"الحاسوب الكمبيوتر 

 .شمس

 . المطبعة الجديدة:في طرائق تدريس اللغة العربية، دمشق) ١٩٨٨(السيد، محمود أحمد 

ظرية وتطبيقية في تدريس القواعد لمتعلمي العربية من اعتبارات ن) ١٩٩٨(الشريوفي، عيسى 

المجلة العربية للتربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المجلد الثامن . غير الناطقين بها

 .عشر، العدد الثاني

:  بيروت–صيدا " نظرية وتطبيقا"اللغة العربية وطرق تدريسها ) ١٩٩٨(الصميلي، يوسف 

 .صريةالمكتبة الع

دار أقرأ للنشر : الموجه العملي لمدرس اللغة العربية، بغداد) ١٩٩٢(الهاشمي، عابد توفيق 

 .والتوزيع

الهالل العربية : تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها، الرباط) ١٩٩١(بوشوك، المصطفى عبداهللا 

 .للطباعة والنشر
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دار الفكر للنشر :  عمان-نأساليب تدريس اللغة العربية، األرد) ١٩٩١(جابر، وليد 

 .والتوزيع

أثر مسرحة المناهج في فهم تالميذ المرحلة )١٩٩٨(حسانين، فتحي وعبدالتواب، ماجدة 

 .٤٩االبتدائية وتحصيلهم لقواعد النحو، دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد

السنة ٩٩د رأي في تعليم القواعد، مجلة التربية، قطر، العد) ١٩٩١(خليل، محمد الحاج 

 .العشرون

االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية، ) ١٩٩٨(رجب، محمد فضل اهللا 

 .عالم الكتب: القاهرة

 .عالم الكتب: األلعاب اللغوية لألطفال، القاهرة) ١٩٩٩(رجب، محمد فضل اهللا 

 .عرفة الجامعيةدار الم: طرق تدريس اللغة العربية، اإلسكندرية) ١٩٩١(زكريا، إسماعيل 

: ، بيروت٢التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ط: األلسنية) ١٩٨٦(زكريا، ميشيل 

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

الدار المصرية : تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، القاهرة) ١٩٩٢(شحاتة، حسن 

 .اللبنانية

 .دار المعارف: يرات لغوية، القاهرةتيس) ١٩٩٠(ضيف، شوقي 

دار الفكر : األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية، القاهرة) أ١٩٩٨(طعيمة، رشدي 

 .العربي

دار الفكر : مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي، القاهرة) ب١٩٩٨(طعيمة، رشدي 

 .العربي

دار الفكر : ن النظرية والممارسة، عمانأصول تدريس العربية بي) ١٩٩٩(عبدالفتاح، حسن 

 .للطباعة والنشر والتوزيع

أثر برنامج مقترح في النحو الوظيفي على بقاء أثر التعلم في ) ١٩٩٣(عطية، عبدالمقصود 

النحو، وانتقاله إلى التعبير والقراءة الجهرية لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي، رسالة 

 .ربية، جامعة الزقازيقدكتوراه، كلية الت

: قضايا في تعليم اللغة العربية وتدريسها، االسكندرية) ١٩٩٩(عصر، حسني عبدالباري 

 .المكتب العربي الحديث
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 .منشورات دار اآلفاق الجديدة: فن القواعد العربية لألطفال، بيروت) ت.د(فاخوري، واصف 

منشورات : س اللغة العربية، نابلسأساليب تدري) ١٩٩٦(فالح، عبدالحميد و الخباص، عبداهللا 

 .جامعة القدس المفتوحة

تدريس النحو في المرحلة االبتدائية باستخدام الصور التركيبية، ) ١٩٩٥(كامل، عبدالرحمن 

 . مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية، جامعة المنيا

ة، ترجمة عائشة موسى أساليب ومبادىء في تدريس اللغ) ١٩٩٧(دايان . الرسن، فريمان

 .النشر ا لعلمي والمطابع لجامعة الملك سعود: السعيد، الرياض

أسسه وتطبيقاته : تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية) ١٩٨٣(مجاور، محمد صالح 

 .دار القلم: الكويت

 .دار الشواف: تدريس فنون اللغة العربية، الرياض) ١٩٩١(مدكور، علي 

طريقة ابن خلدون في تدريس النحو وأثرها في لغة الكتابة لدى تالميذ ) ١٩٩٩(مدكور، علي 

 .الصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية، مجلة دراسات تربوية، العدد السابع

استخدام مدخل مسرحة المناهج في تحقيق أهداف ) ٢٠٠٠(يونس، سمير و عبدالعظيم، شاكر 

في دراسات في المناهج " مقبول للنشر"لصف األول اإلعدادي، وحدة تدريسية في النحو لتالميذ ا

 .، تحت الطبع)٦٣(وطرق التدريس، العدد 

اللغة العربية والدين اإلسالمي في رياض األطفال والمدرسة ) ١٩٨٤(يونس، فتحي علي 

 .دار الثقافة للطباعة والنشر: االبتدائية، القاهرة
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